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Tárgy:  A Gyékényes és Zákány települések közigazgatási területét érintő homok és kavics ásványi 

nyersanyagokra vonatkozó kutatási engedély. 

 

 

 

H A T Á R O Z A T  

 

 

 

 A Pécsi Bányakapitányság a Dráva-Kavics és Ingatlan Kft. (7634 Pécs, Nagyberki út 3.) 

bányavállalkozó által 2013. január 21-én előterjesztett, a Somogy megyei Gyékényes és Zákány 

települések közigazgatási területét érintő ásványi nyersanyag-kutatási engedély iránti kérelem 

nyomán indult, és PBK/169-4/2013 iktatószámú végzéssel felfüggesztett 

 

 

 

e l j á r á s  f e l f ü g g e s z t é s é t  m e g s z ü n t e t i ,  

 

 

 

egyben az ásványi nyersanyag-kutatást a Dráva-Kavics és Ingatlan Kft. részére az alábbi 

megállapításokkal 

 

 

 

e n g e d é l y e z i :  
 

 

 

1. A kutatási engedély alapján, műszaki üzemi terv jóváhagyását és annak jogerőre emelkedését 

követően kutatható ásványi nyersanyagok neve: homok (kódja: 4200) és kavics (kódja: 4300). 

 

2. A Gyékényes és Zákány települések külterületét érintő kutatási területet alkotó blokk 

határvonalának törésponti koordinátái Egységes Országos Vetületi (EOV) rendszerben: 

Jogerőre emelkedett: 
2013. március 13-án 
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Töréspont Y (EOV) X (EOV) 

1 488 214,15 102 478,62 

2 489 706,50 102 577,23 

3 489 754,85 102 529,73 

4 489 812,63 102 441,63 

5 489 923,25 102 181,40 

6 490 026,49 101 940,84 

7 489 732,10 101 920,73 

8 489 539,62 101 648,49 

9 489 220,54 101 711,62 

10 489 090,42 101 640,08 

11 488 797,22 101 827,79 

12 488 655,16 101 750,91 

13 488 610,81 101 579,99 

14 488 278,39 101 788,57 

 

Területe: 1 308 684,95 m
2
, azaz 1,3087 km

2
. 

A kutatás tervezett mélysége (a kutatási terület talpsíkja): +90,0 m Balti tengerszint felett. 

 

3. Alkalmazható kutatási módszerek: felszíni geofizikai (geoelektromos) mérések végzése, 

kutatófúrások mélyítése, mintavételezés, a kőzet- és talajvízminták laboratóriumi vizsgálata. A 

bányavállalkozó a kutatási tevékenység befejezésétől, de legkésőbb az engedélyezett kutatási 

időszak utolsó napjától számított öt hónapon belül köteles kutatási zárójelentést benyújtani a 

bányafelügyelethez. A határidő elmulasztása esetén a bányavállalkozó kutatási joga megszűnik. 

 

4. A bányavállalkozó által a kutatás elvégzésére előzetesen kért időtartam: a kutatás műszaki 

üzemi tervének jogerőre emelkedésétől számított 2 év. 

 

5. A kutatási engedélyen alapuló kutatási jog megszűnik, ha a jogosult a kutatást engedélyező 

határozat végrehajthatóságától számított 6 hónapon belül kutatási műszaki üzemi terv 

jóváhagyását a bányafelügyeletnél nem kezdeményezi, illetve a műszaki üzemi terv 

jóváhagyása iránti kérelmet a bányafelügyelet jogerős határozatában elutasította és a határozat 

végrehajtható. 

 

6. A határozat 4. pontjában a bányavállalkozó által a kutatás elvégzéséhez előzetesen kért 

időtartam szerepel, amit a Bányakapitányság a kutatási műszaki üzemi terv jóváhagyására 

irányuló eljárás során, a kutatási munkaprogramban vállalt kutatási feladatok, azok tervezett 

időtartama, időütemezése alapján vizsgál, és dönt annak indokoltságáról, meghatározva a 

kutatás engedélyezett időtartamát. 

 

 

 A jelen határozat ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül a Magyar Bányászati és 

Földtani Hivatalhoz (1145 Budapest, Columbus u. 17-23.) címzett, és a Pécsi Bányakapitánysághoz 

benyújtandó fellebbezésnek van helye. A fellebbezés igazgatási szolgáltatási díja az első fokú 

eljárásra megállapított díj 50 %-a, azaz 12.500,- Ft. A kérelmező Dráva-Kavics és Ingatlan Kft. 

jogorvoslati kérelme esetén az 57/2005. (VII. 7.) GKM rendelet szerint, az általa a tárgyévben 

megfizetett felügyeleti díj összegét kell csökkenteni a fellebbezés igazgatási szolgáltatási díjának 

összegével. 
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I N D O K O L Á S  
 

 A pécsi székhelyű Dráva-Kavics és Ingatlan Kft. 2013. január 21-én ásványi nyersanyag-

kutatási engedély iránti kérelmet terjesztett elő a Pécsi Bányakapitányságon. A kérelem a Somogy 

megyei Gyékényes Község külterületén fekvő 011, 013, 014/1, 014/3, 014/4, 014/5, 014/6, 015, 

016, 017, 018, 021, 023, valamint a Zákány Község külterületén fekvő 053, 054/1, 054/2, 054/3, 

055, 056/1, 056/2 és 056/3 helyrajzi számú ingatlanokat érinti. 

 

 A kérelem és mellékletének felülvizsgálata során a Bányakapitányság megállapította, hogy a 

kérelem hiányosan került előterjesztésre, mert az nem tartalmazta a kért kutatási területtel lefedett 

ingatlanok helyrajzi számát, amit a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: 

Bt.) végrehajtására kiadott 203/1998. (XII. 19.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Vhr.) 6. § (1) 

bekezdésének a) pontja ír elő. A Bányakapitányság a 2013. január 24-én kelt PBK/169-2/2013 

végzésben előírta a hiányzó adatok pótlását, amit a bányavállalkozó 2013. február 07-én teljesített. 

 

 A hiánypótlást követően, az előterjesztett kérelem és mellékletei, valamint a rendelkezésre álló 

adatok, dokumentumok felülvizsgálata során a Bányakapitányság megállapította, hogy a Dráva-

Kavics és Ingatlan Kft. kutatási engedély kérelmében meghatározott területet érintően, 

PBK/3292/2012 iktatószámon folyamatban van a Dráva-Kavics és Beton Kft. (7634 Pécs, 

Nagyberki út 3.) kérelmére indult, „Gyékényes-Zákány – kavics” védnevű bányatelek 

megállapítására irányuló eljárás. A bányahatóság a Dráva-Kavics és Beton Kft. kérelmére indult 

eljárást – tekintettel arra, hogy a kérelmező a Bányakapitányság hiánypótlási felhívásának nem tett 

eleget – megszüntette, azonban az eljárást megszüntető PBK/3292-8/2012 iktatószámú végzés 

2013. február 07-éig nem emelkedett jogerőre. Ezért a Bányakapitányság a közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 

32. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével, a 2013. február 12-én kelt PBK/169-4/2013 

iktatószámú végzéssel a kutatási engedély kérelem nyomán indult eljárást felfüggesztette. Miután a 

PBK/3292-8/2012 iktatószámú végzés 2013. február 15. napján jogerőre emelkedett, a 

Bányakapitányság megállapította, hogy a Dráva-Kavics és Ingatlan Kft. kérelmére indult eljárás 

felfüggesztésének oka megszűnt, a kutatási engedély iránti kérelemre indult eljárás folytatható. 

 

 A Pécsi Bányakapitányság a kérelem és mellékletei, valamint a hiánypótlásként benyújtott 

dokumentum felülvizsgálata során megállapította, hogy azok tartalmazzák: 

 

 a kérelmező nevét (megnevezését), címét (székhelyét); 

 a kutatási terület közigazgatási megjelölését; 

 a kérelmezett kutatási területtel fedett földrészletek helyrajzi számait; 

 az igényelt területet határoló sokszög töréspontjainak Egységes Országos Vetületi (EOV) 

rendszer szerinti koordinátáit; 

 a kutatás mélységi lehatárolását; 

 a kutatni tervezett ásványi nyersanyagok megnevezését; 

 

A kérelemhez mellékelték: 

 

 a kutatásra tervezett terület és környezetének M=1:25 000-es topográfiai térképét EOV 

rendszerben, a térképen ábrázolva a kérelmezett kutatási terület határvonalát, töréspontjainak 

számozását. 

 

 Tekintettel arra, hogy a Dráva-Kavics és Ingatlan Kft. a bányafelügyelet részére felügyeleti 

díjat fizet, a kérelmezőnek az eljáráshoz az 57/2005. (VII. 7.) GKM rendelet 3. § (1) bekezdése 

szerint igazgatási szolgáltatási díjat nem kellett fizetnie, hanem az általa megfizetett felügyeleti díj 
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összege került csökkentésre az igazgatási szolgáltatási díj mértékével. Az eljárás során egyéb 

költség nem merült fel. Az eljárás ügyintézési határidejének lejárta – figyelembe véve az előírt 

hiánypótlás teljesítésének időpontját – 2013. február 27. 

 

 A Bányakapitányság megállapította, hogy a kutatási terület a kérelmezett ásványi nyersanyagok 

tekintetében „nyílt” minősítésű. A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal nyilvántartása alapján 

megállapította továbbá, hogy a kérelmező Dráva-Kavics és Ingatlan Kft-nek bányajáradék, 

bányászati bírság, vagy felügyeleti díj tartozása nincs, illetve a kutatási jogosultságában álló összes 

blokkok száma a kérelemmel együtt sem lépi túl a Vhr. 7. § (1) bekezdésében megszabott, 

nyersanyagonként 8 blokkos határt. 

 

 A beterjesztett kérelem és a Bányakapitányság nyilvántartása alapján megállapítható volt, hogy 

a rendelkező rész szerinti kutatási engedély területe már megállapított bányászati jogot nem sért. 

 

 A Bányakapitányság felhívja a figyelmet, hogy az indokolási részben szereplő helyrajzi számok 

csupán tájékoztató jellegűek, kétség esetén kizárólag a rendelkező rész 2. pontjában megadott EOV 

rendszer szerinti koordináták mérvadók. 

 

 A Pécsi Bányakapitányság a fentiek figyelembevételével, a Vhr. 6. § (4) bekezdése szerint, a 

Bt. 5. § (1) bekezdésének a) pontjában, a 22. § (1) bekezdésében és a 43. § (1) bekezdésében 

megfogalmazott hatáskörében eljárva döntött az ásványi nyersanyag kutatás engedélyezéséről. 

 

 A kérelemre indult eljárásban a Pécsi Bányakapitányság illetékessége a Magyar Bányászati és 

Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Kormányrendelet 2. § (2) bekezdésében, a 3. § (4) 

bekezdésében és a rendelet 1. mellékletében foglaltakon alapul. 

 

 A Bányakapitányság a jogorvoslati lehetőséget a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 72. § (1) bekezdésének 

da) pontjában foglaltaknak megfelelően, a Ket. 98., 99. és 102. §-ai szerint biztosította, a 

fellebbezés igazgatási szolgáltatási díját az 57/2005. (VII. 7.) GKM rendelet 3-4. § alapján 

állapította meg. 

 

 

Pécs, 2013. február 20. 

 

 

 

 

dr. Riedl István 

bányakapitány 

 

 

 

Kapják: 

 

1. Dráva-Kavics és Ingatlan Kft. 7634 Pécs, Nagyberki út 3. 

2. Irattár. 

 

 

Jogerőre emelkedés után: 

 

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (e-mailben). 


